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Gemensamt dataskyddsombud (GNS/11/2018)
Sammanfattning
Behovet av en gemensam DSO i Jämtland Härjedalen har diskuterats i olika former. Ett
förslag som bygger på samverkan och behovet av en oberoende DSO som stöttar nämndens
parter är under beredning på initiativ från kommuncheferna.
DSO ska ses som en gemensam resurs med uppdrag av nämnden och kan rekryteras från
vilken som helst av nämndens parter.
DSO ska stödja kommunerna och regionen i deras befintliga arbete med personuppgifter så att
dataskyddsförordningen kan efterlevas. DSO ska kunna arbeta självständigt och oberoende i
sin roll. Därmed ska DSO inte ha andra arbetsuppgifter som kan krocka med DSO-rollen. Det
är till exempel inte lämpligt att DSO sitter i organisationens ledning eller är med och fattar
strategiska beslut som omfattar personuppgiftsbehandling inom kärnverksamheten.
Status
Beredningen har tagit fram en arbetsbeskrivning som definierar regionala arbetsuppgifter
inom dataskydd och som knyter an till det arbete som nämndens parter utför. Med anledning
av att de råder stor samsyn kring behovet av denna tjänst är kommunchefernas önskan att
rekryteringen startar så snart som möjligt.
Beredningen finner detta möjligt under förutsättning att parterna lämnar en intresseanmälan
att ingå i ett samarbete med en gemensam DSO, samt att någon av nämndens parter ställer sig
positiv till att inneha arbetsgivaransvaret för tjänsten.

Förslag till beslut
1. eStrateg får i uppdrag att inhämta skriftlig intresseanmälan från parterna att ingå i ett
samarbete med ett gemensamt dataskyddsombud, samt inhämta intresseanmälan av part som
är av intresse att inneha ett arbetsgivaransvar för tjänsten som dataskyddsombud.
2. Återrapportering sker på nämndens sammanträde den 7 december 2018.

Beslut
1. eStrateg får i uppdrag att inhämta skriftlig intresseanmälan från parterna att ingå i ett
samarbete med ett gemensamt dataskyddsombud, samt inhämta intresseanmälan av part som
är av intresse att inneha ett arbetsgivaransvar för tjänsten som dataskyddsombud.
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2. Återrapportering sker på nämndens sammanträde den 7 december 2018.

Expedieras till
Åre kommun
Krokoms kommun
Östersunds kommun
Bräcke kommun
Ragunda kommun
Bergs kommun
Strömsunds kommun
Härjedalens kommun

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Gemensamt dataskyddsombud
GNS Personalkostnads för DSO 100%
Gemensamt Dataskyddsombud Jämtland
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